Para interese xeral publícase a seguínte Resolución de Alcaldía de data 14
de decembro do seguínte literal:
“Visto que con data 2 de novembro por Providencia de Alcaldía,
considerouse conveniente efectuar a convocatoria e concesión de
subvencións municipais ás Comunidades de Usuarios de Augas de Consumo
do Concello de Ponteareas para a realización de melloras das instalacións
durante o ano 2018.
Visto que con data 7 de novembro emitiuse informe de Intervención sobre a
existencia de crédito para a atención do gasto derivado da concesión de
devanditas subvencións e efectuouse a pertinente retención do crédito
dispoñible.
Visto que por Resolución de Alcaldía, aprobouse a convocatoria para a
concesión de devanditas subvencións polo procedemento de concorrencia
competitiva.
Visto que, en BOP núm. 219, foi publicado o extracto da convocatoria
adquirindo plena eficacia a convocatoria e abríndose o prazo de
presentación de solicitudes que concluía en data 14 de novembro de 2019.
Visto que se emitiu certificado de Secretaría no que constan as solicitudes
presentadas polos interesados.
Vista a proposta de resolución da avaliación das solicitudes realizada pola
Comisión de Avaliación, de acordo co establecido na convocatoria da
subvención no que se concreta o resultado da mesma.
Visto que cumpriuse con todos os trámites previos que marcan as Bases de
subvencións municipais ás Comunidades de Usuarios de Augas de Consumo
do Concello de Ponteareas para a realización de melloras das instalacións
durante o ano 2018.

RESOLVO
PRIMEIRO. Desestimar as solicitudes da concesión de subvencións
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Concello de Ponteareas
municipais ás comunidades de usuarios de augas de consumo do Concello
de Ponteareas para a realización de melloras das instalacións durante o ano
2018 formulada polos solicitantes que figuran a continuación, polos motivos
que así mesmo se indican:
1-Comunidade de augas Centro Cultural de Guláns do Parque de A
Visoureira.(Fundación Guláns),
Non cumplir o
requisito establecido no artigo 2. das Bases, estar
legalmente autorizada (pola Confederación Hidrográfica del Miño Sil).
2- Comunidade de Usuarios de Portela.
Non cumplir o requisito establecido no artigo 2.1. das Bases, estar
corrente nas obrigas tributarias.

ao

SEGUNDO. Conceder as subvencións
municipais ás Comunidades de
Usuarios de Augas de Consumo do Concello de Ponteareas para a
realización de melloras das instalacións durante o ano 2018 que figuran a
continuación, polo importe, do 80% do solicitado non podendo ser superior
a 18.000€:

Nº
1

2
3

Importe
Comunidade e
Total
Total
concedido 80%
Representante
CIF
Puntuación Solicitado
=<18.000
Comunidade de
usuarios de Guillade V-36336980
82,14
28.281,25
18.000,00
de abaixo
Comunidade de auga
de Parada-Rocha
V-36274009
71,43
10.064,27
8.051,42
Comunidade de
G-3614574
Usuarios de Arcos
6
71,42
35.978,02
18.000,00

Comunidadde de
G-3612239
4 Usuarios de Cruz-Pías
8

63,57

2.725,04

2.180,03

CONCESIÓN SUBVENCIÓN
COMUNIDADES DE AUGA 2018
Importe
Comunidade e
Total
Total
concedido 80%
Nº
Representante
CIF
Puntuación Solicitado
=<18.000
Comunidade de
augas de Fonteiriña e G-3645987
5 Salgueiriño
3
61,43
15.309,09
12.247,27
Comunidade de
G-3636686
6 Augas Xinzo Norte
2
53,57
3.749,79
2.999,83
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CONCESIÓN SUBVENCIÓN
COMUNIDADES DE AUGA 2018

Comunidade de
augas de
7 Ballea-Prado

G-3612803
1

52,86

14.286,37

11.429,10

Comunidade de
8 augas de Ribadetea

V-36263853

49,29

21.671,10

17.336,88

49,29

12.617,88

10.094,30

48,57

3.369,85

2.695,88

G-3634112
1

47,14

17.577,61

14.062,09

G-9401960
1

42,19

5.650,00

4.520,00

V-36277507

42,14

16.826,60

13.461,28

V-36315539

39,29

8.300,00

6.640,00

V-36478618
G-9406147
0

38,57

1.057,60

846,08

37,86

2.964,50

2.371,60

V-36534972

37,14

4.539,71

3.631,77

Comunidade de
G-3613723
9 Usuarios de Fozara
0
Comunidade de auga G-3636715
10 Fonte da Vide
9
Comunidade de
11 Usuarios de Valiñas
Comunidade de
augas
12 Coelleira-Rebordiños
Comunidade de
13 augas de Alemparte
Comunidade de
augas de Santiago
14 de Oliveira
Comunidade de
augas Chan da
15 Gándara
Comunidade de
16 Usuarios de Ramallal
Comunidade de
17 augas de Porto

Tendo en conta o excedente resultante despois da asignación das cantidades
correspondentes as Comunidades de Augas con maior puntuación, esta comisión de
avaliación acorda conceder a Comunidade de Augas de Guillade de
Arriba(CIF:G-36366888), a cantidade de 1.432,47€. por ser a seguinte en orden
descendente con 36,44 puntos, quedando 4.956,43€ en reserva.

TERCEIRO. Denegar a concesión da subvención municipal ás comunidades de
usuarios de augas de consumo do Concello de Ponteareas para a realización de
melloras das instalacións durante o ano 2018 formulada polos solicitantes que
figuran a continuación polo esgotamento do crédito consignado, quedando en
reserva para seren atendidas ben co crédito que quedase libre de producirse
algunha renuncia ou modificación nos proxectos inicialmente subvencionados.

COMUNIDADES DE USUARIOS DE AUGAS
NON SUBVENCIONADAS
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Concello de Ponteareas

Concello de Ponteareas
CIF

1

G-36366888

Comunidade de augas de Guillade
de Arriba

36,44

2

H-36161768

Comunidade de augas de O Castro

34,29

3

V-36332633

Comunidade de Usuarios Costa da
Groba

33,57

4

G-94023223

Comunidade de augas Bouza da
Iglesia

32,86

5

G-36568509

Comunidade de augas de Camba

32,86

6

G-36437150

Comunidade de auga de Agualevada

32,86

7

V-36435790

Comunidade de augas de O Peso

29,29

8

G-36466902

Comunidade de usuarios de Couso

23,57

9

G-36293561

Comunidade de Usuarios de Outeiro

23,57

10

G-36418812

Comunidade de Usuarios de Soutelo

23,57

11

G-36167773

Comunidade de Augas de Cillarga

19,29

CUARTO. Notificar a presente Resolución aos interesados con indicación dos
recursos que resulten procedentes según o establecido no artigo 10.7 das Bases.
QUINTO. Trasladar este acordó os departamentos de Intervención e Tesourería.
SEXTO. Ordenar a publicación da concesión das subvencións na sede electrónica
do Concello de Ponteareas, http://ponteareas.sedelectronica.gal e na páxina Web:
www.ponteareas.gal.

RECURSOS.- Contra o presente acto administrativo, que pon fin á vía
administrativa, poderá interpoñerse polos interesados, ben o recurso
potestativo de reposición perante o mesmo órgano que a dictou e no prazo
de un mes a contar desde o día seguinte ó da sua notificación, ao abeiro do
establecido nos artigos 112.1 e 123 da Lei 39/2015, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, ou ben directamente
recurso
contencioso-administrativo
perante
o
Xulgado
do
Contencioso-Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses
computados a partir do día seguinte ao da recepción da notificación,
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Comunidade

Total
puntuación

Nº

Concello de Ponteareas
consonte co establecido nos artigos 8.1 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de
xullo
reguladora
da
xurisdicción
contencioso-administrativa.
De
interpoñerse o recurso potestativo de reposición, este deberá ser resolto e
notificado no prazo de un mes segundo establece o artigo 124.2 da
devandita Lei 39/2015, entendéndose desestimado o recurso de reposición
polo trascurso do mencionado prazo sen resolución expresa notificada, de
conformidade co establecido no artigo 24.1 da Lei 39/2015, poidendo entón
os interesados interponer o recurso contencioso-administrativo dentro do
prazo de seis meses contados dende o día seguinte daquel no que deba
entenderse presuntamente desestimado o recurso de reposición interposto,
consorte ó establecido no artigo 46.1) e 4) da Lei 29/1998, regulamentadora
da xurisdicción contenciosa administrativa. Non obstante, tamén se poderá
interpoñer calquera outro recurso que os interesados estimen procedentes
consonte co Dereito.”

O Alcalde, Xosé Represas Giráldez
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